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 تأثیر حجم بذور القمح وعمق الزراعة على صفات اإلنبات وبعض صفات البادرات الناتجة
 محمد عبد الوھاب ألنوري                   سالم حمادي عنتر 

العراق  - جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة   
 

ةالخالص  
كلیة الزراعة والغابات في الموسم الزراعي / لحقلیة نفذت التجربة في موقع تجارب قسم المحاصیل ا

. لمعرفة تأثیر أحجام بذور القمح وعمق زراعتھا على اإلنبات وبعض صفات البادرات  ٢٠٠٧-٢٠٠٦
إلى ثالثة أحجام ، كبیرة و متوسطة و صغیرة  باستخدام غرابیل قیاسیة  ٦–درجت بذور القمح شام 

ملم بذور صغیرة الحجم فیما  ٢.٣٦فتحاتھ   ٨من الغربال رقم  عدت البذور النازلة ،   ٨و  ٧رقم  
ملم بذور متوسطة الحجم أما البذور التي بقیت  ٢.٨٣فتحاتھ   ٧عدت البذور النازلة من الغربال رقم  

سم  في سنادین ٦و  ٤و  ٢زرعت البذور بأعماق  . فوق ھذا الغربال فعدت بذور كبیرة الحجم 
أظھرت النتائج التي تم الحصول علیھا تفوق البذور الكبیرة الحجم . زیجیة بالستیكیة مملؤة بتربة م

الوزن ، طول البادرة وسرعة استطالتھا ، معنویا على البذور الصغیرة في نسبة اإلنبات وسرعتھ 
، نسبة المواد الغذائیة المستھلكة من البذرة ، طول أطول جذر ، الطري والجاف للبادرة والجذور 

من %  ٥٠عدد األیام الكتمال اإلنبات وعدد األیام حتى ظھور الورقة الثانیة في وانخفاض في 
وتشابھت كثیر من صفات البادرات الناتجة من بذور ، البادرات معنویا مقارنة  بالبذور الصغیرة 

سم  ٦سم  على العمق   ٤و  ٢وتفوق العمقین  ، متوسطة الحجم مع تلك الناتجة من بذور كبیرة الحجم 
اظھر التداخل بین حجم البذور وعمق الزراعة تأثیر معنوي على جمیع . معظم الصفات المدروسةفي 

كما ، الصفات وكان االتجاه العام للتداخل ھو تفوق البذور الكبیرة في األعماق القلیلة ألغلب الصفات 
ضحة في صفات یستنتج من نتائج ھذه الدراسة وجود اختالفات وا. قدر االرتباط البسیط بین الصفات 

اإلنبات ونمو البادرات باختالف أحجام البذور وأعماق الزراعة ونعتقد بان رفع تجانس البذور قبل 
  .زراعتھا یحقق فرص متكافئة ونمو أفضل لمعظم النباتات الذي سینعكس على الحاصل النھائي

  
  المقدمة

ور المستخدمة في تعتمد إنتاجیة المحاصیل الزراعیة على عوامل كثیرة أحدھا جودة البذ
وتمتاز البذور عالیة الجودة بمجموعة صفات منھا تجانس أحجامھا في العینة المعدة للزراعة ، الزراعة 

إال أن معظم البذور المعدة للزراعة غالبا ما تكون غیر متجانسة األحجام وبدرجات متفاوتة تعتمد ، 
خلف والرجبو ( لبذرة على النبات أالم على طبیعة الصنف المستخدم وظروف الزراعة السابقة وموقع ا

ومن المعروف أن تجانس البذور المعدة للزراعة یؤدي إلى تجانس النمو واالستغالل ، )  ٢٠٠٦، 
كما أن الزراعة على عمق ثابت ومناسب یساعد على ظھور ، االمثل للطاقة الضوئیة من قبل النباتات 

تباینت . فرص بین النباتات على الموارد المتاحة لھ البادرات في أوقات متقاربة ینعكس على تكافؤ ال
نتائج البحوث حول تأثیر اختالف أحجام البذور وعمق زراعتھا على إنبات البذور ونمو البادرات 

على صنفین من الحنطة الشتویة أن نسبة ) ١٩٩٤( Nafzigerو  Mianوحیویتھا وأوضحت دراسة 
لوزن الجاف للبادرة والجذور الناتجة من بذور كبیرة كان اكبر االنبات لم تتأثر بأحجام البذور إال ان ا

زیادة ) ١٩٧٣(  Eversonو  Riesوقد علل . مقارنة مع تلك الناتجة من بذور متوسطة أو صغیرة 
و  Robertكما أكد ، وزن بادرات الحنطة الناتجة من بذور كبیرة بزیادة كمیة البروتین في تلك البذور 

Drew )ة البروتین في البذور ولیس نسبة البروتین لھ عالقة مباشرة في حیویة ونمو بأن كمی) ٢٠٠٤
فقد الحظ انخفاض نسبة االنبات والوزن الجاف للبادرة ) ١٩٩٧( Al-Quasimأما ، البادرات 

إلى أن )١٩٩٤( Monsenو  Kitchenوأشار ، والجذور بإنخفاض حجم البذور في الحنطة الشتویة 
 Lopezوفي دراسة ، ھمة على التنبؤ بنسبة اإلنبات في حشیشة الحنطة حجم البذور یعد دالة م

لصفات بادرات الحنطة الخشنة والناعمة والشعیر والقمح الشیلمي والشوفان الحظ ) ١٩٩٦(وآخرون 
أن المدة من بدایة اإلنبات حتى تكوین أول ورقتین مسؤولة عن االختالفات الناتجة في نمو وتطور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــبأن ) ١٩٩٤(وآخرون  Chastainوأفاد . حیویة النباتات الناتجة المساحة الورقیة و

  ٢٠٠٧/ ٥/ ٢وقبولھ  ٣/٤/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
الزراعة السطحیة لبذور الحنطة أعطى أعلى عدد للنباتات النامیة في وحدة المساحة مقارنة مع  

(  Amottكما وجد . البذور المزروعة ومدى تضررھا   الزراعة العمیقة وبغض النظر عن نوعیة
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سم  أعطى  ٧.٥و  ٥أن الزراعة في أعماق   Ryegrassفي دراسة لمجموعة من أصناف ) ١٩٩٦
. سم  ٢.٥و  ١.٢٥بادرات أقل وزنا ولجمیع أحجام البذور مقارنة مع تلك المزروعة على أعماق 

عماق مختلفة بشكل مستقل عن بعضھا فقد اجریت ھذه ولدراسة سلوك األحجام المختلفة من البذور في أ
الدراسة على ثالثة أحجام من بذور القمح ، صغیرة و متوسطة و كبیرة  فصلت عن بعضھا من عینة 

سم  وأقل وأكثر منھ  ٤زرع كل حجم في ثالثة أعماق ھي العمق المثالي وھو . بذور معدة للزراعة 
ضة والمتوقعة حتى عند استخدام الباذرات المتطورة وذلك سم  وھي مجاالت الخطأ المفتر ٢بمقدار 

لدراسة صفات إنبات وسلوك البادرات وطبیعة نموھا بعیدا عن تأثیر التداخالت لتكوین فكرة واضحة 
  . عن مدى األختألفات في نمو وتطور النباتات في ھذه الحاالت

  
  وطرائقھ مواد البحث

كلیة الزراعة والغابات للموسم / حاصیل الحقلیة نفذت ھذه التجربة في محطة أبحاث قسم الم
، صغیرة و متوسطة و كبیرة ،  ٦-باستخدام ثالثة أحجام من بذور القمح شام ٢٠٠٧-٢٠٠٦الزراعي 

درجت بذور القمح التي تم الحصول علیھا من الھیئة العامة لفحص . سم   ٦و  ٤و  ٢وثالث أعماق  
عدت البذور النازلة من الغربال  ٨و  ٧ابیل قیاسیة رقم  فرع نینوى باستخدام غر/ وتصدیق البذور 

 ٢.٨٣فتحاتھ  ٧ملم بذور صغیرة الحجم فیما عدت البذور النازلة من الغربال رقم  ٢.٣٦فتحاتھ  ٨رقم 
بلغ وزن ، ملم بذور متوسطة الحجم أما البذور التي بقیت فوق ھذا الغربال فعدت بذور كبیرة الحجم 

 ١٧.٨غم بمعدل  ٣٤.٢٧٢و ٢٦.٥٧٢و  ١٧.٨٠٢لصغیر والمتوسط والكبیر بذرة من الحجم ا ١٠٠٠
حسبت النسبة المئویة العددیة إلحجام البذور في . على التوالي ، بذرة / ملغم  ٣٤.٢٧و  ٢٦.٥٧و 

للبذور الصغیرة والمتوسطة والكبیرة وتم قیاس نسبة %  ٢٢.٧٥و  ٦٦.١٠و  ١١.١٥العینة فكانت 
% .  ١٢و  ١٢.٩و  ١٣.٦فكانت  Micro kjeldhalور باستخدام طریقة البروتین لمجامیع البذ

وقدرت نسبة ، ملغم على الترتیب  ٤.١١و  ٣.٤٢و  ٢.٤٢حسبت كمیة البروتین في البذور فبلغت 
للبذور الصغیرة والمتوسطة %  ١١.٧١و  ١١.٩٣و  ١٢.٢٣الرطوبة في البذور قبل زراعتھا فكانت 

ا قدرت نسبة اإلنبات الحقلي والمختبري لعینة البذور المخلوطة قبل كم. على التوالي ، والكبیرة 
في سنادین بالستیكیة  ١/١١/٢٠٠٦زرعت التجربة في . على التوالي %  ٩٦و  ٨٧.٥تدریجھا فكانت 

بثالث مكررات وباستخدام التصمیم العشوائي الكامل واستخدمت تربة مزیجیة لغرض الحصول على 
عدد األیام حتى اكتمال اإلنبات ، درست نسبة اإلنبات وسرعتھ . بشكل سلیم  الجذور والبذور المزروعة

، طول البادرة وسرعة استطالتھا ، من البادرات % ٥٠عدد األیام حتى ظھور الورقة الثانیة في ، 
نسبة المواد الغذائیة المستھلكة من البذور ، طول أطول جذر ، الوزن الطري والجاف للبادرة والجذور 

وقورنت متوسطات  SASحللت البیانات إحصائیا باستخدام برنامج . مرحلة البادرات  كتمالابعد 
  . المعامالت باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى وقدرت قیمة االرتباط البسیط بین الصفات 

  
  النتائج والمناقشة

كبیرة معنویا على البذور تشیر النتائج التي تم الحصول علیھا إلى تفوق البذور ال:  تأثیر حجم البذور
الوزن الطري ، سرعة استطالتھا ، معدل طول البادرة ، الصغیرة في صفات نسبة اإلنبات وسرعتھ 

) ١الجدول (نسبة المواد الغذائیة المستھلكة من البذور ، طول أطول جذر ، والجاف للبادرة والجذور 
أغلب الصفات ما عدا صفة أطول جذر  كما تفوقت البذور المتوسطة على البذور الصغیرة معنویا في

وتشابھت البادرات النامیة من البذور المتوسطة مع تلك ،ونسبة المواد الغذائیة المستھلكة من البذرة
إن ارتفاع كمیة المواد الغذائیة المخزنة في البذور . النامیة من البذور الكبیرة في كثیر من الصفات 

للكبیرة والمتوسطة مقارنة مع  ملغم٤٢,٣و ١١,٤البروتینذات األحجام الكبیرة وبشكل خاص كمیة 
للبذور الصغیرة كان لھ الدور األكبر في نمو وتطور البادرات النامیة من ھذه البذور خاصة  ملغم٤٢,٢

بأن المواد ) ٢٠٠٦(في المراحل األولى الذي انعكس على إنباتھا وتطورھا وقد ذكر خلف والرجبو 
 زمن وزنھا ماء في حین ال تتجاو%  ١٨٠القدرة على امتصاص ما یعادل البروتینیة في البذور لھا 

وقد یكون ذلك أحد األسباب التي تساعد ، من وزنھا ماء %  ٧٠قدرة النشا على امتصاص أكثر من 
و ) ١٩٧٣( Eversonو  Riesواتفقت ھذه النتائج مع ، على سرعة اإلنبات في البذور الكبیرة الحجم 

Rober  وDrew  )الذین أشاروا إلى أھمیة كمیة البروتین في البذور في زیادة حیویة  )٢٠٠٤
ویالحظ من الجدول نفسھ انخفاض معنوي لعدد األیام حتى ، البادرات خاصة في مراحل نموھا األولى
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أي (من البادرات % ٥٠ولعدد األیام حتى ظھور الورقة الثانیة في ) أي سرعة الظھور(اكتمال اإلنبات 
في البادرات النامیة من بذور كبیرة ومتوسطة مقارنة مع البادرات النامیة من بذور  )سرعة النمو

صغیرة مما یدل بشكل مباشر على سرعة نمو وتطور البادرات النامیة من ھذه البذور وقد الحظت 
Stougaard )٢٠٠٢ ( وGurjeet  وMichael )و ) ٢٠٠٦Xue  بأن سرعة نمو البادرات مھم جدا

ض بسرعة والحد من منافسة االدغال بشكل كبیر كأحد الظواھر االیجابیة لزراعة في تغطیة األر
 Aparigioومع ) ١٩٩٦(وآخرون  Lopezوقد اتفقت النتائج مع ، البذور الكبیرة والمتجانسة 

وقد أشار ھذا الباحث إلى أن المدة من اإلنبات إلى مرحلة أول ورقتین مسئولة عن ) ٢٠٠٢(وآخرون 
  . نمو وتطور كثیر من محاصیل الحبوب  االختالفات في

الوزن ، سم معنویا في نسبة اإلنبات وسرعتھ ٢تفوق العمق )  ٢(یوضح الجدول : تأثیر عمق الزراعة 
و انخفاض معنوي في عدد األیام الكتمال ، طول أطول جذر ، الطري والجاف للبادرة والجذور 

) سرعة النمو(من البادرات % ٥٠الثانیة في  عدد األیام لظھور الورقة، ) سرعة الظھور(اإلنبات 
واختلفت صفات البادرات في العمق . سم٦ونسبة المواد الغذائیة المستھلكة من البذرة مقارنة مع العمق 

سم باالتجاه نفسھ فیما عدا نسبة المواد الغذائیة المستھلكة من البذور ولم  ٦سم عن صفاتھا في العمق ٤
إن زراعة . تي طول البادرة وسرعة استطالتھا في األعماق الثالثة تالحظ فروقات معنویة في صف

البذور على أعماق قلیلة یؤدي إلى سرعة ظھور البادرات بسبب قلة المقاومة التي تالقیھا الرویشة أثناء 
بزوغھا من التربة وبالتالي زیادة عدد البادرات النامیة في وقت أقصر وتطورھا بشكل أفضل وھذا 

كما أن قلة عدد األیام ، ) ١٩٩٩( Chen Hua Maunو ) ١٩٩٤(وآخرون  Chastainماوصل ألیھ 
الكتمال اإلنبات في األعماق القلیلة أعطى مدة زمنیة اكبر لتطور البادرات الذي انعكس عند قیاسات 

سم فقد  ٦أما العمق . الصفات على زیادة الوزن الطري والجاف للجذور والبادرات وطول أطول جذر 
انخفاض معنوي لصفات اإلنبات والنمو في مجملھا وزیادة معنویة في نسبة المواد الغذائیة تمیز ب

المستھلكة من البذرة بدون إن ینعكس ذلك على نمو وتطور البادرات وقد یعود ذلك إلى استھالك جزء 
نتائج غیر (ربة  من ھذه المواد في نمو السویقة الجنینیة العلیا المدفونة تحت التربة بین البذرة وسطح الت

سم ٢وعلى الرغم من تفوق العمق . سم ٦سم على العمق ٤و٢مما یدل على أفضلیة األعماق ) منشورة
سم ھو ٤سم عنھ في كثیر من الصفات لكن یبقى العمق ٤سم بشكل اكبر من تفوق العمق ٦على العمق 

بة بعیدا عن مھاجمة المفضل في الزراعة الحقلیة لمجموعة من األسباب منھا دفن البذور في التر
سم الذي ٢الطیور باإلضافة إلى توفر كمیات اكبر من الرطوبة في ھذا العمق مقارنة مع العمق 

والكثافة  یتعرض باستمرار للجفاف بفعل العوامل الجویة مما ینتج عنھ انخفاض كبیر في  اإلنبات
  . النباتیة

تفوق البذور ) ٣الجدول (جاه العام للتداخل یوضح االت: تأثیر التداخل بین حجم البذور وعمق الزراعة 
سم  والبذور المتوسطة على نفس العمق ولو بدرجة أقل في معظم ٢الكبیرة المزروعة على عمق 

، سم ٦صفات اإلنبات والنمو بینما انخفضت قیم الصفات معنویا في البذور الصغیرة خاصة في العمق 
یا إلى حدھا األدنى في البذور الصغیرة على عمق وفي التفاصیل نالحظ انخفاض نسبة اإلنبات معنو

سم وقد اتفقت ھذه ٤و  ٢سم بینما لم تختلف نسبة اإلنبات بین اإلحجام المختلفة للبذور عند العمقین ٦
وازدادت سرعة اإلنبات معنویا في البذور الكبیرة ) ١٩٩٤( Nafzigerو  Mianالنتائج مع 

  والمتوسطة عند العمق
كما قل عدد األیام الكتمال ، سم ٦إلى أدناھا في البذور الصغیرة عند العمق سم بینما انخفضت ٢

إن التفاوت . سم وأزداد بزیادة العمق ٢اإلنبات معنویا لجمیع أحجام البذور عند الزراعة على عمق 
الواضح في عدد األیام الكتمال اإلنبات یحدث فعلیا في الحقل خاصة عند زراعة بذور غیر متجانسة 

ولوحظ ، عماق غیر ثابتة ویزداد بوجود ظروف معینة مما یسبب تفاوت كبیر في نمو النباتات على أ
من البادرات الناتجة من بذور كبیرة ومتوسطة %  ٥٠أیضا قلة عدد األیام لظھور الورقة الثانیة في 

ل وسجل أعلى طو، سم خاصة في البذور الصغیرة ٦سم ازدادت معنویا في العمق ٤و ٢في العمقین 
للبادرة وأكبر سرعة إستطالة في البذور الكبیرة لجمیع األعماق بینما سجل أقل طول وأقل سرعة 
استطالة للبادرات النامیة من بذور صغیرة ولجمیع األعماق مما یدل على أھمیة كمیة المواد الغذائیة 

فقت ھذه النتائج مع والبروتینات التي تجھزھا البذرة للجنین النامي خاصة في المراحل األولى وقد إت
Scotti Krzyzanowski )١٩٧٩ ( ومعAparigio  وآخرون)و) ٢٠٠٢Gurjeet  وMichael 

وسجل أعلى وزن طري وجاف للبادرات والجذور النامیة  من بذور ، على الذرة الصفراء ) ٢٠٠٦(
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 سم وانخفضت األوزان بزیادة العمق اذ سجل أقل وزن طري وجاف٢كبیرة ومتوسطة عند العمق 
و  Riceوقد اتفقت ھذه النتائج في مجملھا مع ، سم ٦للبادرات الناتجة من بذور صغیرة عند العمق 

Everson )١٩٧٣ ( وChastain  وآخرون)كما ازداد طول أطول جذر في البذور الكبیرة ، ) ١٩٩٥
  سم وانخفض معنویا عند العمقین٢والمتوسطة عند العمق 

عام ازدادت كمیة المواد الغذائیة المستھلكة من البذور بزیادة  وبشكل، سم لجمیع إحجام البذور ٦و ٤
عمق الزراعة لجمیع األحجام على الرغم من عدم اختالفھا معنویا وانخفضت الكمیة المستھلكة في 

إن تقارب كمیة المواد الغذائیة المستھلكة من البذور . سم بشكل خاص في البذور الصغیرة ٢العمق 
أحجامھا انعكس على صفات البادرات الناتجة حیث أعطت البذور الصغیرة على الرغم من اختالف 

أظھر تحلیل . بادرات صغیرة ذات أوزان قلیلة وأعطت البذور الكبیرة بادرات أكبر وزنا وأسرع نموا 
وجود عالقة معنویة بین بعض الصفات ومن الجدیر بالمالحظة االرتباط المعنوي ) ٤الجدول (االرتباط 

عدد األیام الكتمال اإلنبات مع سرعة اإلنبات فكلما انخفضت سرعة اإلنبات ازداد عدد  السلبي بین
وارتبطت سرعة اإلنبات بدورھا إیجابیا ومعنویا مع الوزن  **٠.٨٩-األیام الالزمة الكتمال اإلنبات  

و  **٠.٧٣و  ** ٠.٧٢الجاف والطري للبادرات والجذور وطول أطول جذر وبلغت قیم االرتباط  
كذلك فقد ارتبطت صفة عدد األیام لظھور الورقة الثانیة . ، على التوالي  **٠.٨٩و  **٠.٧٩و  **٠.٨٧

 - من البادرات سلبیا مع الوزن الجاف والطري للبادرات والجذور وبلغت قیمة االرتباط %  ٥٠في 
عة النمو في وھذا یؤكد على أھمیة سرعة اإلنبات وسر** ٠.٨٨-و  ** ٠.٧٦-و  ** ٠.٨٤-و **  ٠.٨٦

بینت . التأثیر على صفات البادرات والتي اتصفت بھا البذور الكبیرة وبشكل أقل البذور المتوسطة 
نتائج ھذه التجربة تأثر صفات النمو بشكل واضح باختالف أحجام البذور وأعماق الزراعة وأن ھذا 

نباتات األسرع ظھورا ونموا التفاوت سیزداد عند وجود جمیع األحجام في عینة واحدة نتیجة لتأثیر ال
على النباتات المتأخرة الظھور خاصة في تقلیل أشعة الشمس المستملة من النباتات الصغیرة وبالتالي 

من انخفاض شدید في نمو النبات الذي سیؤثر سلبیا في  ھانخفاض عملیة البناء الضوئي وما یتبع
لعینة المعدة للزراعة ولو بعملیة غربلة واحدة الحاصل المتوقع لذلك نعتقد أن زیادة تجانس البذور في ا

  . فقط تستبعد فیھا البذور الصغیرة الحجم لھ دور مھم جدآ في تجانس نمو النباتات وتوقع حاصل أفضل
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ABSTRACT 

Experiment were carried out in field crops experiment location in 2006-
2007 to investigate the effect of seed size and sowing depth on germination and 
seedling characters . Wheat seeds of Sham-6 variety were separated by size ( 
small , Medium , and large ) using standard sieves no. 7 and no. 8 . The seeds 
passed through sieve no.8 (2.36 mm) were small , while those passed through 
sieve no. 7 (2.83 mm) were medium , the seed retained on sieve no.7 were large 
. Seeds sown at 2 , 4 and 6 cm depth in plastic pots filled with loamy soil . The 
results demonstrate a significant predominance of large seeds in percentage and 
speed of germination , seedling elongation velocity , fresh and dry weight of 
seedlings and roots , tall of the longest root and the percentage of consumed 
food reserve in seeds . There is a significant decrease in no. of days to 
complement germination and occurrence of second leaf in 50 % seedling , there 
are markedly similarity between large and medium seeds . The seedling grown 
from 2 and 4 cm depths were predominance in most characters comparing with 
that grown from 6 cm depth . The interaction were significant in most 
characters , the general trend were the mastery of large seeds in lower depth in 
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most characteristics , simple correlation coefficient was determined between all 
characters . This trail shows obvious differences in growth due to variation in 
seed size and sowing depth , so raising in seed size uniformity may achieve 
uniform growth which will  reflect on final yield .  
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